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Doba trvání projektu: 2 roky (2013 – 2015).  

Předpokládaná dotace připadající na naši školu: 4 012 696,44Kč. 

Realizujeme 4 klíčové aktivity: 

˗ Výstavba nové multifunkční učebny přírodních věd, nákup pomůcek pro výuku 
přírodovědných předmětů (CHEM, BIO, FYZ),  

˗ realizace volnočasových aktivit – kroužků přírodních věd pro žáky škol 
(praktická cvičení, laboratorní cvičení) a pořádání přírodovědných exkurzí,  

˗ spolupráce se sítí základních škol – Dny integrované tematické výuky, kde 
žáci a učitelé SŠ zábavnou formou učí žáky ZŠ,  

˗ stáže pro učitele ZŠ zaměřené na praktickou výuku přírodních věd.  
Cílem projektuje je podpořit výuku přírodních věd a upoutat zájem o přírodní vědy ve 
společnosti jako takové. 

Klíčové aktivita KA1 cílené investice – vybavení laboratoří.  

Do nové učebny přírodních věd jsme instalovali digestoř s proskleným rámem. Toto 
zařízení významně rozšířilo počet a rozmanitost chemických experimentů, které lze 
žákům ve školním prostředí předvést. 

Klíčové aktivita KA2 vybudování nové učebny přírodních věd.  

Učebnu využíváme od 24. 3. 2014 pro klasickou výuku chemie, fyziky a biologie v 
1. až 3. Ročníku oboru Ekonomické lyceum a výuku předmětu Přírodní vědy 1. a 
2. ročníku oboru Obchodní akademie. Probíhá v ní i výuka kroužků chemie a fyziky. 
Dále ji využíváme k realizaci stáží učitelů ZŠ a dnů ITV pro žáky ZŠ.  

Byl dokončen nákup pomůcek pro chemii a biologii, materiál, laboratorním sklo, 
chemikálie v rámci. Jednalo se o pomůcky zcela triviální, ale i vysoce specifické, 
jmenujme z finančně náročných: digitální mikroskopy, model lidské kostry, plynové 
kahany, pH metry či sadu na chromatografii. Zakoupili jsme i podle současného 
trendu několik PC čidel pro měření teploty a pH roztoků.  

Klíčové aktivita KA5 pravidelní vzdělávací aktivity pro žáky SŠ.  

Ve škole pracovalo 6 kroužků přírodních věd určených k nácviku praktických činností 
žáků: Chemická praktika pro žáky oboru Ekonomické lyceum (1.CL a 2.CL), 
Chemická praktika pro žáky oboru Obchodní akademie (2.AO a 2.BO), Fyzikální 
praktika pro žáky oboru Obchodní akademie (1.AO a 1.BO), Laboratorní práce 
z fyziky oboru Ekonomické lyceum (2.CL a 3.CL), Laboratorní práce z fyziky oborů 
Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost (1.A a 1.B) a Praktická 
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cvičení z biologie oborů Sociální činnost (2.B) a Veřejnosprávní činnost (3.A). 
V jednotlivých kroužcích bylo odučeno pro každou skupinu žáků 8-9 laboratorních 
prací za rok. Pro výuku v kroužcích chemie jsme využili metodické materiály projektu 
„Věda není věda“. Některá cvičení byla propojena s realizací dnů ITV pro ZŠ.  

Vzdělávání průběžně podporujeme organizováním odborně zaměřených exkurzí:  

˗ Škoda Mladá Boleslav (21. 10. 2013),  
˗ Národní technické museum (leden 2014),  
˗ Pivovar, kvasné procesy (22. 4. 2014),  
˗ Dlouhé Stráně, Velké Losiny (25. 6. 2014), 
˗ Hospodářské využití lesa (14. – 16. května 2014).  

Žáci byli nadšeni jak výrobou aut, tak technologií výroby piva či ručním zpracováním 
papíru. Velkým zážitkem byla návštěva pily. Žáci shlédli na vlastní oči pokácení 
stromu dřevorubcem, jeho transport na pilu a postupné zpracování surového dřeva 
až na dřevěné lišty a prkna. V lesní školce sázeli stromky.  

Klíčové aktivita KA12 programy vzájemného učení, spolupráce se ZŠ.  

Pravidelně spolupracujeme se 7 základními školami:  

˗ ZŠ a MŠ Josefa Gočára,  
˗ ZŠ a MŠ Svobodné Dvory,  
˗ ZŠ a MŠ Stěžery,  
˗ ZŠ a MŠ Všestary,  
˗ ZŠ a MŠ Nový Hradec,  
˗ ZŠ a MŠ Smidary,  
˗ ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí.  

Uspořádali jsme 4 dny ITV, kdy žáci SŠ pod dohledem středoškolských učitelů 
připravili netradiční praktická cvičení a hry přírodovědného charakteru pro žáky 4. a 
9. ročníku. Aktivitu jsme nazvali „Čtvero ročních období“ zahrnovala tyto ITV: 

˗ Jaro - Den zdraví (9. 4. 2014),  
˗ Léto – Den květů (10. 6. 2014),  
˗ Podzim – Den bez aut (14. 11. 2013),  
˗ Zima – Plasty (19. 2. 2014).  

Jako nejpoutavější hodnotili žáci i učitelé ZŠ např. výrobu autíčka na alternativní 
pohon (z pastičky na myši), štafetu s brýlemi simulující opilost, tvorbu náramků z PET 
víček, mikroskopování a zakreslení stavby květu, chemické míchání koktejlů Kohoutí 
ocas. 

Klíčové aktivita KA15 stáže pedagogů ZŠ na SŠ.  

Zorganizovali jsme 4 stáže pro pedagogy ze spolupracujících ZŠ. V rámci stáží 
učitelé naší školy předávali zkušenosti z výuky přírodovědných předmětů a z práce 
v kroužcích učitelům ZŠ. Jedním z výstupů stáží bylo začlenění aktivit procvičených 
v rámci ITV do ŠVP základních škol. Učitelé ZŠ ocenili podrobně zpracovaný 
metodický materiál k předváděným experimentům, pokusům a hrám. 
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Do dalšího školního roku plánujeme zachování 6 volitelných kroužků přírodních věd 
(praktická podpora výuky chemie, fyziky a biologie) a tyto exkurze: 

˗ kurz „Příroda přítelem“, jak využít poznatky z přírodních věd v běžném životě i 
za mimořádných situací, 12. -14. říjen 2014 (pro 45 žáků). 

˗ exkurze „Kvalita životního prostředí v HK“, duben 2015 (pro 140 žáků), 
˗ přírodovědný kurz „NP Podyjí“, květen 2015 (90 žáků), 
˗ exkurze „Botanicus Lysá nad Labem“, červen 2015 (45 žáků). 

Nadále bude pokračovat spolupráce se ZŠ v podobě 4 stáží učitelů ZŠ a 4 dnů ITV 
určených pro 4. a 9. roč. ZŠ: 

˗ Život v lese: 15. 10. 2014 stáž učitelů ZŠ, Den ITV 22. 10. 2014, 
˗ Den bez aut: 4. 2. 2015 stáž učitelů ZŠ, Den ITV 11. 2. 2015, 
˗ Den zdraví 18. 3. 2015 stáž učitelů ZŠ, Den ITV 26. 3. 2015, 
˗ Den květů 3. 6. 2015 stáž učitelů ZŠ, Den ITV 9. 6. 20 
˗  

V prvním roce projektu, se podařilo vybudovat novou učebnu přírodních věd, která je 
záchytným místem nejen pro klasickou výuku přírodovědných předmětů, ale i pro 
realizaci volnočasových aktivit žáků (kroužky) a konání dnů ITV pro ZŠ. Nové 
pomůcky výrazně podpořil praktickou činnost žáků. Výuka přírodovědných předmětů 
je poutavější.  

Dosud se nepodařilo nakoupit pomůcky na výuku fyziky. Škole se nedaří najít 
dodavatele, který by spolehlivě dodal systém vzájemně kompatibilních stavebnic. 
Oproti prvnímu roku chceme obměnit téma jednoho z ITV. Podnětem k tomu byly 
zkušenosti žáků SŠ z exkurze Hospodářské využití lesa. 

Větší pozornost musíme věnovat motivaci žáků k účasti na kurzech a exkurzích, 
v několika případech jsme nenaplnili kapacitu exkurze úplně. 

Přes drobné organizační problémy hodnotím projekt jako úspěšný. Výuka přírodních 
věd ve škole je výrazně kvalitnější, zajímavější a pro žáky poutavější. Učitelům se 
daří motivovat žáky a rozvíjet nové praktičtější metody vzdělávání. Naučili jsme se 
využívat hotové metodické materiály k přírodovědným pokusům a nové vytvářet. 

 

V Hradci Králové 10. září 2014 

Mgr. Monika Zemanová, PhDr., projektová manažerka – manažerka aktivit 


